
 

 

 
 

 

 Προς  : Π.Τ ΤΡΙΠΟΛΗΣ 

 

Σχετ.  : Η με αριθμό πρωτ. 13/3-4-2019 επιστολή σας. 

 

Σας ενημερώνουμε ότι η ετήσια τακτική σύνοδος της ΓΑΣ δεν δύναται  να 

πραγματοποιηθεί αφού δεν υπάρχουν οι αντιπρόσωποι που την απαρτίζουν και τούτο διότι 

κάθε μεταγενέστερη από 13.4.2017 απόφαση που έλαβε το σωματείο (δηλ. μετά την 

δημοσίευση της 1043/2017 απόφασης του Μον. Πρωτ. Αθηνών) , εν προκειμένω 

αρχαιρεσιακού χαρακτήρα (όπως για εκλογή Κ.Δ.Σ και αντιπροσώπων της ΓΑΣ), είναι 

ανυπόστατη, άλλως απόλυτα άκυρη, αφού βασίζεται σε απόλυτα άκυρη εκλογή του 

προηγούμενου διοικητικού συμβουλίου, λόγω της εφαρμογής καταστατικού που είχε 

περιεχόμενο απόλυτα άκυρο, ένεκα  αλλοίωσης αυτού στα σχετικά άρθρα περί δικαιώματος 

εκλέγειν και εκλέγεσθαι  (άρθρο 4 του καταστατικού ) και περί των αρμοδιοτήτων της 

Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αλλά και περί των εκλογικών διαδικασιών (άρθρο 23 του 

καταστατικού), πέραν του ότι ήταν απόλυτα άκυρη η από  18.5.2017 απόφαση της Γ.Α.Σ. περί 

της μεταγενέστερης εκλογής της Κεντρικής Εφορευτικής Επιτροπής, αφού προκηρύχθηκε αυτή 

η συνέλευση από διοίκηση που εξελέγη με απόλυτα άκυρη απόφαση και, πέραν του ότι η εν 

λόγω Κ.ΕΦ.Ε εξελέγη  με απόλυτα άκυρη  απόφαση στις 18.5.2017, αφού δεν εξελέγη υπό 

δικαστικού αντιπροσώπου που επιβάλλει το άρθρο  13Α του Ν. 1264/82, το οποίο  προστέθηκε 

με το άρθρο  27 του Ν. 4331/2015.  Συνεπώς όλες οι αποφάσεις, που αυτή έλαβε, όπως είναι 

και εκείνη περί εκλογής του Κ.Δ.Σ. αλλά και αντιπροσώπων της ΓΑΣ πάσχουν από απόλυτη 

ακυρότητα, καθόσον έλκουν τυπική ισχύ από την ως άνω  Κ.ΕΦ.Ε, που ακύρως εξελέγη. 

Συνεπώς δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα, οπότε παρέλκει και η αναγνώριση της 

απόλυτης ακυρότητας.  

 Εσείς αρκεστήκατε να υποβάλετε αυτό το ερώτημα (όσοι συμφωνήσατε από τους 7 του 

ΔΣ) στην πληροφόρηση μόνο από τον καθαιρεμένο πρόεδρο με το από 2/4/2019 μήνυμά του, 

με τίτλο ΣΚΕΨΕΙΣ ΥΣΤΕΡΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΘΝΟΣΩΤΗΡΙΟ 1-4-2019 (σελ.3), που έστειλε στην πρόεδρό 

σας.  
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Αυτά που αναφέρετε στην επιστολή σας, θα εφαρμόζονταν αν δεν είχαν μεσολαβήσει οι 

δικαστικές αποφάσεις 1043/13-4-2017 του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών (εκουσία 

δικαιοδοσία) και η 4385/2018 του Εφετείου Αθηνών που επιβεβαίωσε την 1043/2017 και 

απέρριψε την έφεση που είχε καταθέσει η τότε διοίκηση του συλλόγου με το Νομικό μας 

Σύμβουλο. 

Μετά τα παραπάνω, καλοπροαίρετα σας καλούμε, να βοηθήσετε να πετύχουμε αυτό 

που και εσείς εκτιμούμε ότι επιθυμείτε, να πραγματοποιηθούν το γρηγορότερο σύννομες και 

διαφανείς εκλογές, προσδιορίζοντας ημερομηνία της περιφερειακής σας εκλογοαπολογιστικής 

συνέλευσης, το συντομότερο δυνατόν, προκειμένου να δημοσιευθεί στην υπό έκδοση 

εφημερίδα μας, για να ενημερωθούν τα μέλη του συλλόγου, και να συνεχιστούν οι εκλογικές 

διαδικασίες. Σε διαφορετική περίπτωση θα φέρετε ακεραία την ευθύνη απέναντί στα μέλη 

μας. 

 

 

 

 

 

 

  


